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علو الهمة مطلوب في كل شيء من أمور الدنيا والدين، فعلو الهمة في الدين يكون بالتمسك به بقوة، والعض

وقد ضرب لنا السلف الصالح في ذلك أروع المثلة،. عليه بالنواجذ، سواء كان ذلك في العبادات أو المعاملت
.وأحسن الصور، فكانوا مسارعين وسباقين إلى كل خير تلوح دلئله، وتتضح معالمه، ول يبغون عنه حول/

وأما علو الهمة في الدنيا فذلك بضبط النفس، وأن يأخذ المرء منها ما يكفيه ول يطغيه، ول يضيع ما هو أهم
.منها من الباقيات الصالحات

 
الفرق بين شرف النفس والتيه 

 
صيانة النفس، وشرف: انتهينا في بحث علو الهمة إلى الكلم على أن من خصائص عالي الهمة وكبيرها

النفس، ومعرفته بقدر نفسه، وذكرنا أنC هناك بعض الفروق التي يلزم إيضاحها؛ لنها قد تلتبس في هذا المقام
إن شرف النفس هو صيانتها عن الدنايا: على بعض الناس، فذكرنا الفرق بين شرف النفس والتيه، وقلنا

والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال، فعالي الهمة يربى بنفسه عن أن يلقيها في ذلك، بخلف التيه فإنه
إعجاب المرء بنفسه، وازدرائه بغيره، فيتولد من بين هذين المرين التيه، وأما شرف: خلق يتولد من أمرين

إعزاز النفس وإكرامها، وتعظيم مالكها وسيدها، فهو عبد من: النفس فإنه يتولد من أمرين كريمين شريفين هما
عباد ا يرى أنه ينبغي أن ينزه نفسه عن اكتساب الذنب، فانتسابه إلى سيده يجعله يصون نفسه عن الوضاعة

والفرق بين صيانة النفس وبين التكبر دقيق،. والخسة والدناءة، فيتولد بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها
ويخفى على كثير من الناس، فالمتكبر شغله الشاغل في نظرته إلى الناس، ومحور حياته يدور حول نفسه فتراه

فلن لم يحترمني، وفلن لم يعظمني، وفلن لم يلقبني، فكل حياته وكل علقاته وكل مشاكله تنشأ بسبب: يقول
أنه يحوم حول نفسه، ويدور حول نفسه، ونفسه هي الرحى في حياته، فهذا قد يلتبس على بعض الناس، ويظن

أن هذا من صيانة النفس، وليس المر كذلك فهناك فرق كبير بين صيانة النفس وبين التكبر على خلق ا تبارك
وتعالى، فالذي يصون نفسه مثله كمثل رجل لبس ثوبا/ جديدا/ نقي البياض نفيسا/، فهو يدخل به على الملوك

ونحوهم، فيصونه عن الوسخ والغبار وأنواع الثار؛ حتى يبقي على بياضه ونقائه وصفائه، فلذلك تجده يتقزز
ويهرب من المواضع والماكن التي قد تلوث ثوبه، فل يسمح بأي أثر أو لوث أن يعلو ثوبه، وإذا أصابه شيء

من ذلك فإنه يبادر إلى قلعه وإزالته ومحوه وتطهير نفسه، وهكذا حال الشخص الذي يصون دينه وقلبه، فهو
يجتنب الذنوب وآثارها، فإن لها في القلب طبوعا/ وأثارا/ أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النقي البياض،
ولكن على العيون غشاوة فل تدرك تلك الطبوع، فالذي يصون نفسه يهرب من مظان التلوث، ويحترس من

الخلق، ويتباعد من مخالطة الذين يلوثون قلبه، أو يعكرون إيمانه، أو يجذبونه إلى الرض، فإنC مخالطة من في
دينه ضعف، وليس عنده ورع، ول خوف، ول حياء من ا سبحانه وتعالى؛ يخشى منها كما يخشى من

مخالطة من يكون في ثيابه الدماء، أو الشحوم، أو غير ذلك من الوساخ حتى ل يصيبه منها شيء، بخلف
صاحب الكبر، فإنه وإن شابه صاحب الهمة العالية في التحرز والتجنب، إل أنه يقصد بذلك أن يعلو رقابهم،

وأن يفتخر عليهم، وأن يجعلهم تحت قدمه، وأما هذا الذي يصون نفسه فإنه يتحرى الشياء التي قد تلوث قلبه،
إنC الكبر أثر من آثار العجب والبغي، وينشأ في قلب. فيتكرم ويتعزز عن أن يواقعها؛ كي ل تلوث قلبه وإيمانه

قد امتل بالجهل والظلم، وترحلت منه العبودية، ونزل عليه المقت، فالمتكبر نظره إلى الناس شزر، ومشيه
بينهم تبختر، ومعاملته لهم معاملة الستئثار والنانية ل معاملة اليثار والنصاف، ذهب بنفسه تيها/، فل يبدأ من

لقيه بالسلم، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ عليه في النعام، ل ينطلق لهم وجهه، ول يسعهم خلقه، ول يرى
لحد عليه حقا/، ويرى حقوقه على الناس، ول يرى فضلهم عليه، ويرى فضله عليهم، فل يزداد من ا إل

ً/ وبغضا/ . ......بعدا/، ول يزداد من الناس إل صغارا/
 
 

الفرق بين التواضع والمهانة 
 

:للمام ابن القيم رحمه ا تعالى) الروح(وهناك فرق بين التواضع والمهانة وهذه الفروق مذكورة في كتاب 
من العلم بال سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلله وتعظيمه: فالتواضع يتولد من أمرين



:ومحبته وإجلله، ومن معرفته بنفسه وتفصيلها وعلوم عملها وآفاتها، فيتولد من ذلك خلق التواضع، وهو
انكسار القلب ل، وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فل يرى له على أحد فضل/، ول يرى له عند أحد حقا/،

بل يرى الفضل في الناس عليه، والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنما يعطيه ا عز وجل من يحبه ويكرمه
فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في: وأما المهانة. ويقربه

Uً لهذا الشخص الذي يقبل المذلة والمهانة في سبيل حظوظ نفسه نيل شهواتهم، وقد ضرب العلماء مثل/
ل هذا كمثل الكلب ذهب إلى السد واشتكى له أنه سماه باسم قبيح، فقال: وشهوته، فقالوا Uكلب(إن كلمة : إن مث(

إذن أعطيك هذه: كلمة قبيحة، فأنا أريد منك أن تغير اسمي، فأيأسه السد من ذلك، فلما رأى إصراره قال
وأي شيء في: القطعة من اللحم، وتبقى تحرسها فترة من الزمن، فطال عليه الوقت حتى جاع، ولما جاع قال

أن النسانU الخسيسU الهمةW، والدنيءU الطبع، يهين: فالشاهد! إل اسم حسن جميل، فأكلها) كلب(ما ! اسم كلب؟
نفسه، ويقبل الدناءة والخسة في سبيل حظوظه وشهواته، ومثلU هؤلء السفل الذين يتواضعون من أجل نيل

شهواتهم مثل تواضع المفعول به للفاعل، فهذا النوع من المهانة والخسة والدناءة ل يمكن أن يجتمع مع شرف
النفس وصيانتها، وكذلك تواطؤ طالب كل حظ لمن يرجو نيل الحظ منه، فالمرءوسون يتواضعون في مهانة

ومذلة لرئيسهم من أجل أن ينالوا منصبا/، أو ينالوا مكافأة، أو ينالوا شيئا/ من مطالب وحظوظ النفس، فهذا كله
يدخل في صفة الضعة ل في صفة التواضع، وا سبحانه وتعالى يحب التواضع، ويبغض الضعة والمهانة،

إن أوحى ا إلي أن تواضعوا حتى ل يفخر أحد على أحد، ول يبغي أحد على: (يقول صلى ا عليه وسلم
). ......أحد

 
 

الفرق بين المنافسة والحسد 
 

هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهده عند غيرك، فترى غيرك: ونذكر الفرق بين المنافسة والحسد، فالمنافسة
فيه من الصفات الكاملة، فأنت تحث نفسك إلى منافسته، وتبادر إلى أن تتحلى بهذا الكمال، فتنافسه حتى تلحق

به أو تجاوزه إذا كنت أعلى همة منه، فثمرة المنافسة بلوغ المطالب العالية، وهي ثمرة من ثمار شرف النفس،
ونU : وعلو الهمة، وكبر القدر، يقول ا تبارك وتعالى ZسWاف Uن Uت Zال]م WسUاف Uن Uت Uي ل] Uف UكWل Uي ذWف Uفهذا أمر]26:المطففين[و ،

لWكU: (بالتنافس، وقوله Uي ذWف Uمأخوذة من: في الجنة ونعيمها يحق لكم أن تتنافسوا فيها، والمنافسة: يعني) و
هو الذي تتعلق به النفوس طلبا/ ورغبة، فهذه النفس تنافس النفس الخرى في: النفاسه، والشيء النفيس

الحصول على هذا الشيء النفيس، وسمة هذا التنافس في أمور الخرة أن النسان يفرح إذا شاركه غيره فيه،
وهذا أمر مهم جدا/، وخصوصا/ بين طلبة العلم، وبين طالبي المقاصد الخروية، الذين كبرت هممهم، وكما

ذكرنا من قبل أنC كبير الهمة ل يرضى ول يقنع بما دون الجنة، فهو يريد الخرة، فإذا كان الناس الذين
يتسابقون في مجالت الخير، كالدعوة، والتعليم، وطلب العلم، وغير ذلك من المور الخيرية يريدون الخرة

فإن المور ستستقيم لهم؛ لنهم محضوا نيتهم للخرة، فإذا دخلت الدنيا ولو تحت ستار الدين فإنه يقع التحاسد
المذموم، والتنافر المشئوم؛ لنه في هذه الحالة سيكون التنافس على الجاه أو الشهرة، حتى يتحدث الناس بأن
فلنا/ عالم أو عابد أو كريم أو سخي أو قارئ للقرآن إلى غير ذلك من هذه المقاصد، وإذا انحرفت النية عن

الخرة إلى الدنيا فهنا سيقع التحاسد، فالذي يشعر بصفة الحسد إذا وجد أخاه يبادره التسابق في طلب العلم، أو
في عبادة، أو غير ذلك، فهذا دليل على مرض في قلبه، وأنه يريد الدنيا ل الخرة؛ لن الخرة واسعة وفسيحة

تتسع للجميع، وأما الدنيا فضيقة، ول يتحمل الناس بعضهم بعضا/ إذا طلبوها؛ ولذلك فإن الدنيا من شأنها أن
تفرق الناس، فنجد الناس بينهم من الود والمحبة والروابط القوية شيء عظيم جدا/، فإذا اشتركوا في تجارة، أو

اشتركوا في مشروع تجاري ففي الغالب أن الدنيا تئول بهم إلى الخصام والتنافس المحرم والتحاسد وفساد ذات
وأما إذا أرادوا الخرة فإنها توحد بينهم، فالنفس السليمة،. البين، وقد تكون هناك استثناءات، وهذا شيء نادر

والقلب السليم يفرح إذا تنافس مع غيره في أمور الخرة، ول يشعر بحزن ول بحسد، ول يتمنى زوال النعمة
عن الخرين، فالداعية الذي يدعو إلى ا سبحانه وتعالى، أو يعلم الناس، أو يربيهم مقصده أن يهديهم إلى ربهم

ا عز وجل، وأن يسلكوا طريق الطاعة، فإن كان مخلصا/ ل سبحانه وتعالى فإنه يحب أن يشاركه هؤلء في
الخير الذي هو فيه، فإذا كان كل همه أن يسوقهم إلى الهداية وإلى الجنة، فكيف يحسدهم إذا منC ا عليهم

فالداعية يحب أن كل الناس يسلكون هذا الطريق إلى الخرة، وحتى لو سبقوه ل يجد في نفسه، بل! بالهداية؟
، أما)ل حسد إل في اثنتين: (يحركه ذلك إلى المنافسة المشروعة التي أمرنا بها، كما قال صلى ا عليه وسلم



أن يقع التنافس المذموم على الجاه، أو على الشهرة، أو نحوها فهذا معناه أننا خرجنا من طلب الخرة إلى طلب
مC يأتي شؤم طلب الدنيا من الخصام والفساد وغير ذلك، فالنفس الشريفة تفرح إذا شاركها غيرها Uالدنيا، ومن ث

في التنافس في أعمال الخرة، كما كان أصحاب رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير،
ويفرح بعضهم ببعض؛ لشتراكهم فيه، بل يحض بعضهم بعضا/ على تنافسهم فيه، فهم يتنافسون ومع ذلك

اتW : يحض بعضهم بعضا/ عليه، وهذا من المسابقة، وقد قال ا تعالى Uر ي] Uوا ال]خZقWب Uت /]148:البقرة[فUاس] :، وقال أيضا
 Wض الUر] Uو Wاء Uال̂سم Wض ر] Uع Uا ك Uه Zض ر] Ûنة_ ع Uج Uم] و Z̀بك Uن] ر Wة_ م UرWف غ] Uى مUلWوا إZقWاب Uوكان عمر بن الخطاب]21:الحديد[س ،

رضي ا تعالى عنه يسابق أبا بكر رضي ا تعالى عنه وينافسه، وأبو بكر رضي ا تعالى عنه أفضل البشر
على الطلق بعد النبياء عليهم السلم، فكان عمر يطمع في أن يغلب أبا بكر مرة، وأنC يسبقه في أي باب من
أبواب الخير، فلم يظفر بسبقه أبدا/ مع شدة حرصه على أفعال الخير، فكلما شرع في شيء يفاجأ بأن أبا بكر قد

من: (سبقه إليه، وقد سأل النبي صلى ا عليه وآله وسلم أصحابه رضي ا عنهم يوما/ سؤال/ مفاجئا/ فقال
:فقال أبو بكر - فهنا يتعين عليهم الجواب؛ لن الرسول عليه الصلة والسلم يسألهم-أصبح منكم اليوم صائما/ 

أنا،: من شيع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر : أنا، قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا/؟ فقال أبو بكر : أنا، فقال
ما! والذي نفسي بيده: أنا، فقال صلى ا عليه وآله وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا/؟ فقال أبو بكر : قال

أو كما قال صلى ا عليه وآله وسلم، فـالصديق) اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إل أدخله ا الجنة
بالماني،- وهي كونه أفضل أولياء ا على الطلق-الكبر رضي ا تعالى عنه لم ينل هذه المرتبة والمنزلة 

ول بالكسل، ول بالعجز، وإنما نالها بالمجاهدة والمنافسة في الخيرات، بحيث لم يسبقه أحد رضي ا تعالى
عنه، فـعمر مع حرصه على مسابقته لم يستطع أن يسبقه، ولعل الرسول صلى ا عليه وسلم لو سأل أسئلة

مزيدة ربما أيضا/ لم يجب إل أبو بكر رضي ا عنه، فلو سأل من قام الليل؟ من فعل كذا وكذا من أفعال
أنا، دون غيره أو يشارك غيره فيه، فلما علم عمر رضي: أنه كان سيقول- وا تعالى أعلم-الخيرات؟ فالغالب 

ل! وا: (قال لـأبي بكر- تمكنت منه خصال المامة في الدين: أي-ا عنه أنC أبا بكر قد استولى على المامة 
/!) أسابقك إلى شيء أبدا/ فالمتنافسان كعبدين!). ما سبقته إلى خير إل وجدته قد سبقني إليه! وا: (وقال أيضا

يتباريان بين يدي سيدهما، فيتنافسان في مرضاته، ويتسابقان إلى محابه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما، ويحثهما
فخلق نفس ذميمة: أما الحسد. عليه، وكل منهما يحب الخر، ويحرضه على مرضاة سيده، ول المثل العلى

وضيعة ساقطة، ليس فيها حرص على الخير، وهذه النفس قد تمكن منها العجز والمهانة، حتى أنها تحسد من
إن الحاسد عدو نعم. يكسب الخير والمحامد، ويفوز بها دونها، وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم

ا سبحانه وتعالى، وعدو قدر ا عز وجل واختياره، فليس همه أن يكون مثل ذلك الشخص المحسود كما هو
الحال في الغبطة، بل كل همه، ومنى قلبه أن تزول النعمة عن المحسود، فهو عدو نعم ا كما قال العلماء، فهو

ص العدم UصZيتمنى أن تزول من عند غيره، وربما يتمنى أن تحل فيه، فالمهم أنه يحب أن يرى في الخرين غ
اء/ : والفقر، كما قال تعالى عن هذا الصنف Uو Uس UونZونZك UتUوا ف ZرUف Uا ك Uم Uك Uون ZرZف ك] Uو] تUوا ل bد Uولذلك فالحسد]89:النساء[و ،

ن]: ل يمكن أن يكون من أخلق المؤمن، بل هو صفة من صفات الكفار كما قال تبارك وتعالى أيضا/ Wم cيرWث Ûد ك Uو
 bق Uال]ح ZمZهUل Ûين Uب Uا ت Uم Wد ع] Uن] ب Wم] م Wه WسZنفUأ Wد ن] Wن] ع Wا م د/ Uس Uا ح ̂فار/ Zم] ك ZكWان UيمWإ Wد ع] Uن] ب Wم] م Zك Uون bد Zر Uو] يUل Wاب Uت Wال]ك Wل ،]109:البقرة[أUه]

والمنافس مسابق النعمة، ويتمنى تمامها عليه, فالحسود عدو النعمة، ويتمنى زوالها عن المحسود كما زالت عنه
وعلى من ينافسه، فهو ينافس غيره حتى يسبقه، ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل، والحسود يحب
انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان، وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسات، فمن جعل نصب

عينيه شخصا/ من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا/، فإنه يتشبه به، ويطلب اللحاق به، والتقدم عليه،
وهذا ل نذمه؛ لننا أZمرنا بالمنافسة في أمور الخرة، وأمرنا أيضا/ بالنظر إلى من هو فوقنا في الدين، والنظر
إلى من هو أسفل منا في الدنيا، فعليك أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين؛ حتى تقتدي به، وهذا هو الميزان
الصحيح، أما الن فتجد بعض الناس ينظر إلى من هو أسفل منه في الدين، فضاع بسبب ذلك كثير من الناس

لماذا تجلس أمام التلفاز وترى الشياء المحرمة؟ ولماذا: وقلت له- مثل/-خاصة العوام، لذلك إذا كلمت أحدهم 
نحن الن أحسن من غيرنا: تشتغل بالشطرنج والنرد والطاولة والدومينو وغير ذلك من هذه الشياء؟ فيقول

ممن يجلس يغتاب الناس، ويأكل لحومهم وأعراضهم، فهو ينظر إلى من هو أسفل منه، ول ينظر إلى من هو
أن ينظر: أعلى منه ممن يقوم الليل، ويحفظ القرآن، ويحضر مجالس العلم، فهذه من علمات خسة الهمة، أعني

في الدين إلى من هو أسفل منه، وربما تحرق قلبه حسدا/ على من هو أعلى منه في الدنيا، مع أنC العاقل ل يحسد
Uً آتاه ا شيئا/ من الدنيا، وقد أعد ا له الجنة؟: قال بعض السلف. على الدنيا فما! من أحسد؟ هل أحسد مؤمنا/

أو هل أحسد كافرا/ فمهما بلغت الدنيا التي بين يديه فمآله إلى! تساوي هذه الدنيا بالنسبة إلى الجنة التي تنتظره؟



خلود في النار؟ فهل أحسد المؤمن أم الكافر؟ فل أحسد الكافر الذي مهما تمتع في الدنيا فمصيره إلى النار في
إنC. الخرة، ول أحسد المؤمن الذي مهما أوتي من الدنيا فإن الخرة التي هي أعظم خيرا/ من الدنيا تنتظره

Uً إلى من هو أسفل منه في الدين فيقول أنا خير من فلن، ونحن ل نقعد نأكل أعراض: ساقط الهمة ينظر دائما/
الناس، ونغتاب، ونفعل كذا، وإنما نجلس نتسلى بالطاولة، أو الشطرنج، أو التلفزيون، فهو يظن أن هذه ليست

وهذا خذلن من ا سبحانه وتعالى، فالتنافس في الدين ل يذم، بل يجب عليك أن تتطلع إلى! مصيبة في الدين
من هو أعلى منك لتقتدي به، وهذا هو معنى الئتمام بالفاضل في الدين، فالئتمام بهم هو المسارعة إلى اللحاق

......وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة المشروعة، كما في الصحي. بهم
 
 

الفرق بين حب الرئاسة وحب المامة في الدين 
 

الفرق بين حب المامة في الدين وبين حب الرئاسة والزعامة والتسلط: من الفروق المهمة أيضا/ في هذا الباب
ا: يقول ا تبارك وتعالى. على رقاب الناس ام/ UمWإ Wل̂ناسWل UكZل Wاع Ùني جWإ UالÛن قẐمه UتUأ Uات_ ف UمWل UكWب Zه bب Uر Uيم Wاه Uر لUى إWب] Uت إWذW اب] Uو

 Uين WمWي ال̂ظال Wد ه] Uع Zال Uن Uل ي UالUي قẀر̂يت Zن] ذ Wم Uو UالUهذه الية بمعزل عن إرادة: ، قال بعض المفسرين]124:البقرة[ق Cإن
السلطنة والملك، فإبراهيم عليه السلم لم يطلب الملك والرئاسة والسلطنة، ول علقة لهذه المامة بالمامة

السياسية والملك والرئاسة وغير ذلك، وإنما تثبت هذه الية الكريمة أن المامة في الدين يحرمها الظالمون من
̀ر̂يتWي: ((ذريته، فقوله تعالى Zن] ذ Wم Uو UالUا ق ام/ UمWإ Wل̂ناسWل UكZل Wاع Ùني جWإ UالUاجعل أيضا/ من ذريتي أئمة يهدون: أي)) ق

ينU((إلى الدين،  WمWي ال̂ظال Wد ه] Uع Zال Uن Uل ي UالUفالية تدل على أن إمامة الدين ل ينالها الظالمون، ولو كان)). ق
ينU: ((المقصود من الية إمامة الدنيا لكان قوله WمWي ال̂ظال Wد ه] Uع Zال Uن Uيتصادم مع الواقع؛ لننا نرى أن الذين)) ل ي

ينالون المامة السياسية من أزمان بعيدة هم الظالمون، وأن المامة آلت في كثير من الحوال إلى أيدي
وكان من دعاء الخليل. الظالمين، وأما المامة الدينية فل يمكن أن تقع أبدا/ في يدي ظالم، وإنما هي لئمة الهدى

ا : إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلة والسلم أيضا/ م/ ك] Zي حWب] ل Ùب ه Uوهذا ليس كما يتصور بعض] 83:الشعراء[ر
الجهال من الناس من أن الحكم هنا بمعنى السياسة والملك، كما حصل من بعض الحراس في بعض الوقات

م: (فقد قرأه المسكين الذي صادره)) جامع العلوم والحكم((حيث صادروا كتاب  ك] Zفصادروا) جامع العلوم والح
هذا متعلق بالسلحة: ، وقالوا)الربعين النووية: (الكتاب، ومنعوا دخوله إلى السجن، كما صادروا كتاب

ا: (فقوله! النووية م/ ك] Zي حWب] ل Ùب ه Uا بين الناس بالحق أو نبوة؛ لن النبي ذو حكم، وذو: أي) ر م/ ك] Zحكمة، أو ح
 UينWحWال̂صالWي بWن ق] Wل]حUأ Uوفقني للنتظام في سلكهم؛ لكون من الذين جعلتهم سببا/ لصلح: أي] 83:الشعراء[حكمة، و

ينU : العالم، وكمال الخلق، ولذلك قال إبراهيم عليه السلم WرWي الخWق_ ف د] Wص Uان UسWي لWل] ل Uع اج] Uأي] 84:الشعراء[و:
يطلب أن: ذكرا/ جميل/ بعدي أZذكر به، ويقتدى بي في الخير، فهذا طلب للمامة في الدين لمصلحة الدين، أي

يكون إماما/ حتى يهدي ا الناس على يديه، ويقودهم إلى ا سبحانه وتعالى، وإلى الجنة، ول يقصد الرئاسة،
ينU: (فقوله. ول الزعامة، ول التنافس على مناصب الدنيا WرWي الخWق_ ف د] Wص Uان UسWي لWل] ل Uع اج] Uذكر به؛ كي: يعني) وZأ

ينU : يقتدى بي في الخير، وقد كان ذلك لبراهيم عليه السلم، كما قال عز وجل WرWي الخWف Wه لUي] Uا ع Uن ك] Uر Uت Uو *cلم Uس
 Uيم Wاه Uر لUى إWب] Uع * UينWن Wس ي ال]مZح] Wز لWكU نUج] Uذ Uروى أشهب عن: يقول القرطبي رحمه ا تعالى]. 110-108:الصافات[ك

ينU: (مالك أنه قال في قول ا عز وجل WرWي الخWق_ ف د] Wص Uان UسWي لWل] ل Uع اج] Uل بأس أن يحب الرجل أن يثنى): و
ب^ة/: عليه صالحا/، ويرى أنه عمل عمل الصالحين إذا قصد به وجه ا تعالى، وقد قال تعالى Uح Uم Uك لUي] Uع Zت قUي] أUل] Uو

̀ني  Wفموسى عليه السلم كان ل يراه أحد إل أحبه] 39:طه[م ./ لZوا: وقال تعالى أيضا Wم Uع Uوا وZن Uآم Uين Ŵن ال̂ذWإ
ا  /Cد Zو Zن Uم لZ لUهZمZ ال̂رح] Uع يUج] Uس Wات UحWل]: حبا/ في قلوب عباده، وثناء/ حسنا/، فنبه تعالى بقوله: أي] 96:مريم[ال̂صال Uع اج] Uو

 Uين WرWي الخWق_ ف د] Wص Uان UسWي لWوجوز بعض. على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل] 84:الشعراء[ل
ق_: (المفسرين أن يكون معنى د] Wص Uان UسWي لWل] ل Uع اج] Uاجعل لي صادقا/ من ذريتي، وأخرج من ذريتي: أي) و

المتأخرة فيما بعد صادقا/ يجدد أصل ديني، ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد، وهو النبي محمد
)أنا دعوة أبي إبراهيم: (صلى ا عليه وآله وسلم، وقد جاء في بعض الحاديث قوله عليه الصلة والسلم

هZمZ: وهذه الدعوة مذكورة بأصرح من هذا في سورة البقرة Zل̀م UعZي Uو UكWات Uم] آي Wه لUي] Uو عZل ت] Uم] يZه ن] Wول/ م Zس Uم] ر WيهWث] ف Uع اب] Uا و Ûبن Uر
 Zيم Wك Uال]ح Zيز Wز Uال]ع Uت م] إŴنكU أUن] Ẁكيه UزZي Uو Uة Uم ال]حWك] Uو Uاب Uت Wوصح من دعاء النبي صلى ا عليه وسلم أنه]. 129:البقرة[ال]ك

وأخبر عز وجل أن. هداة للخرين، مهتدين في أنفسنا: أي) اللهم زينا بزينة اليمان، واجعلنا هداة مهتدين: (قال
ا : من دعاء عباد الرحمن الذين أحبهم وأثنى عليهم، أنهم يقولون ام/ UمWإ UينŴتق Zل]مWا ل Uن ل] Uع اج] Uقال]74:الفرقان[و ،



ا : ( البخاري رحمه ا تعالى في تفسيرها ام/ UمWأئمة نقتدي بمن قبلنا، ويقتدي بنا من بعدنا، فل يصلح أن: أي) إ
يكون النسان قدوة يقتدي به من كان في زمنه ومن يأتي بعده إل إذا كان سائرا/ على نهج من سبقه من السلف

ا : ( وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى. الصالح؛ فهذا التفسير دقيق جدا/ ام/ UمWإ UينŴتق Zل]مWا ل Uن ل] Uع اج] Uقدوة يقتدى: أي) و
بنا في الخير، فكلما اقتدى بهم في الخير كثير من الناس كان ذلك أكثر ثوابا/، وأحسن مآبا/، وهذا ل يكون إل أن

أئمة يقتدى بكم، وكان ابن عمر! إنكم أيها الرهط: وفي الموطأ. يكون الداعي متقيا/ قدوة، وهذا هو قصد الداعي
اجعلنا أئمة في التقوى،: وقال مكحول ). اللهم اجعلنا من أئمة المتقين: (رضي ا تعالى عنهما يقول في دعائه

:أي. في الية دليل على أن طلب الرئاسة في الدين واجب: وقال القفال وغيره من المفسرين. يقتدي بنا المتقون
أنC الرئاسة هنا ليست الرئاسة الدنيوية، بل هي المامة في الدين، وذلك أن يصل إلى مرتبة المامة كي يهتدي

بأن تدعو ا: المامة بالدعاء ل بالدعوى، يعني: وكان القشيري يقول. به الناس، ويقوم بهذا الفرض الكفائي
إذا كان مشتمل/ على-بالدعاء لن لزم الدعاء : سبحانه وتعالى، وتجتهد في الدعاء، وتسلك أسباب ذلك، وقوله

بتوفيق ا وتيسيره: يعني) المامة بالدعاء(أن يستجيب ا سبحانه وتعالى له، فالمقصود بكلمة - شروطه
لم يطلبوا الرئاسة، بل طلبوا أن يكونوا قدوة في: وقال إبراهيم النخعي . ومنته، ل بما يدعيه كل واحد لنفسه

ا : ( وقال ابن عباس في قوله. الدين ام/ UمWإ UينŴتق Zل]مWا ل Uن ل] Uع اج] Uا: اجعلنا أئمة هدى، كما قال عز وجل: أي) و Uن ل] Uع Uج Uو
وا  Zر Uب Ûما صUا ل Uن Wر ونU بWأUم] Zد ه] Ûمة/ يWئUم] أZه ن] Wمن استطاع منكم أن يكون إماما/ لهله: وعن الحسن قال]. 24:السجدة[م

، إماما/ لحيه، إماما/ لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إل كان لك منه نصيب؛ لنC النبي-قدوة: أي-
من دعا إلى هدى كان له من الجر مثل أجور من تبعه، ل ينقص ذلك من أجورهم: (صلى ا عليه وسلم يقول

وقد فصل المام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه) . الدال على الخير كفاعله: (، وقال صلى ا عليه وسلم)شيئا/
:، فقال رحمه ا تعالى)الروح(ا تعالى الفرق بين حب الرئاسة، وبين حب المامة في الدين في كتاب 

والفرق بين حب الرياسة وحب المارة للدعوة إلى ا، هو الفرق بين تعظيم أمر ا والنصح له، وتعظيم النفس
والسعي في حظها، فإن الناصح ل، المعظم له، المحب له، يحب أن يطاع ربه فل يعصى، وأن تكون كلمته هي

العليا، وأن يكون الدين كله ل، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره، مجتنبين نواهيه، فهذا ناصح ل في عبوديته،
وأخلص العبودية ل، وناصح خلقه في الدعوة إلى ا، فهو يحب المامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله

للمتقين إماما/، يقتدي به المتقون، كما اقتدى هو بالمتقين، فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى ا أن يكون في أعينهم
دليل/، وفي قلوبهم مهيبا/، وإليهم حبيبا/، وأن يكون فيهم مطاعا/ كي يأتموا به، ويقتفوا أثر الرسول على يده؛ لم
يضره ذلك، بل يحمد عليه؛ لنه داع_ إلى ا، ويحب أن يطاع ا عز وجل ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون
عونا/ على ذلك موصل/ إليه؛ ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه، وأثنى عليهم في تنزيله، وأحسن

ا: جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال UنẀر̂يات Zذ Uا و Uن Wاج Uو ن] أUز] Wا م UنUب] ل Uا ه Ûبن Uر UونZولZق Uي Uين Wال̂ذ Uو
ا  ام/ UمWإ UينŴتق Zل]مWا ل Uن ل] Uع اج] Uن_ وZي ، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن]74:الفرقان[قẐرةU أUع]

يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن المام والمؤتم متعاونان على الطاعة، فإنما سألوه ما
يعينون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى ا بالمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين

ا يZوقWنZونU: (قال تعالى UنWات UآيWوا بZان Uك Uوا و ZرUب Ûما صUا ل Uن Wر ونU بWأUم] Zد ه] Ûمة/ يWئUم] أZه ن] Wا م Uل]ن Uع Uج Uوسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين). و
هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم، ويمن عليهم بالعلوم النافعة، والعمال الصالحة التي ل تتم المامة إل بها ظاهرا/

.لن يكونوا أئمة إل إذا اجتهدوا في العمال الصالحة، وفي العلوم النافعة في الظاهر والباطن: أي. وباطنا/
نW : وتأمل كيف نسبهم في هذه اليات إلى اسمه الرحمن جل جلله فقال Uم ادZ ال̂رح] Uب Wع Uفاختصهم] 63:الفرقان[و

بالضافة الشريفة إلى اسمه الرحمن، ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته، ومحض جوده ومنته، وتأمل
......كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف، وهي المنازل العالية في الجنة؛ لن العمل الذي اس

 
 

الحث على علو الهمة في الكتاب والسنة 
 

إن الفصل المتبقي من مقدمات البحث هو الحث على علو الهمة كما ورد في الكتاب وفي السنة، فقد تواردت
نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة على حث المؤمنين على ارتياد معالي المور، والتسابق في الخيرات،

ذم ساقطي الهمة، وتصويرهم: وتحذيرهم من سقوط الهمة، وقد تنوعت أساليب القرآن الكريم في ذلك، فمنها
رc: في أبشع صوره، كما قص ا علينا من قول موسى عليه السلم لقومه ي] Uخ Uو Zي ه Wال̂ذWى بUن وU أUد] Zي ه Wال̂ذ UونZل Wد ب] Uت س] UتUأ

هZ: فهذا من سفالة الهمة، وسقوطها، وقال تعالى] 61:البقرة[ Uع Uب أUت] Uا ف Uه ن] Wم UخUل UانسUا ف UنWات Uآي Zاه Uن ي] Uي آت Wال̂ذ Uأ Uب Uم] ن Wه لUي] Uع Zل ات] Uو



 Uين Wاو Uال]غ Uن Wم Uان UكUف Zان Uط ضW * ال̂شي] لUدU إWلUى الUر] ̂نهZ أUخ] WكUل Uا و UهWب Zاه Uن فUع] UرUا ل Uن ئ] Wو] شUل Uسفلت: أي] 176-175:العراف[و
اتWنUا UآيWوا بẐذب Uك Uين Wال̂ذ Wم قUو] لZ ال] Uث Uم UكWل Uث] ذUل]ه Uي Zه ك] Zر ت] Uو] تUث] أUل]ه Uي Wه لUي] Uل] ع Wم ل]بW إWن] تUح] Uال]ك Wل Uث Uم Uك ZهZل Uث UمUف Zاه Uو Uه Uع Uا̂تب Uهمته، و

 Uون ẐكرUف Uت Uم] يZل̂ه UعUل Uص UصUال]ق WصZص[اقUف]وقال أيضا/ واصفا/ حال اليهود، ومبينا/ سقوط همتهم]176:العراف ، :Zل Uث Uم
 Ŵا Wات UآيWوا بẐذب Uك Uين Wال̂ذ Wم قUو] لZ ال] Uث Uم Uس ا بWئ] فUار/ لZ أUس] Wم ارW يUح] UمWال]ح Wل Uث Uم Uا ك UوهZل Wم ح] Uم] يÛم لZث Uاة Uر ̀ملZوا ال̂تو] Zح Uين W5:الجمعة[ال̂ذ[،

لUمZوا : وقال في وصف أشباههم ع] Uم] تUا ل Uم] مZت ل̀م] Zع Uعلمتم فلم تعملوا، فهذا ليس بعلم، في حين: يعني] 91:النعام[و
اهZ : أنه سبحانه مدح يعقوب عليه السلم بقوله Uن ل̂م] Uا ع UمWل]م_ ل Wو ع ZذUل ẐنهWإ Uوذم. ذو عمل بما علمناه: يعني] 68:يوسف[و

عU: سبحانه المنافقين المتخلفين عن الجهاد لسقوط همتهم، وقناعتهم بالدون، فقال عز وجل Uوا مZونZك Uن] يUأWوا ب Zض Uر
 WفWال Uو Uقنعوا بذلك، وفرحوا به، فهذا أثر من آثار سقوط همتهم، وبين أنهم لسقوط همتهم: يعني] 87:التوبة[ال]خ

عU: قعدوا عن الجهاد فقال Uوا م Zد Zع قWيلU اق] Uم] وZه Ûبط Uث Uم] فZه Uاث UعWب هU ̂اZ ان] Wر Uن] ك WكUل Ûدة/ و Zع ZهUوا ل bد UعU Uل Uوج Zر Zوا ال]خ Zاد UرUو] أUل Uو
 Uين Wد WاعUق ، وشنع ا عز وجل على الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الخرة، وهذا بل شك أجلى]46:التوبة[ال]

مظاهر سفالة الهمة، فهم يجعلون الدنيا أكبر همهم، وغاية علمهم، فيعتبر هذا اليثار أسوء مظاهر خسة الهمة،
م]: وبين ا تعالى أن الركون إلى الدنيا تسفل ونزول يترفع عنه المؤمن، فقال سبحانه ZكUا ل Uوا مZن Uآم Uين Wا ال̂ذ Uه bيUا أ Uي

 Wة UرWالخ Uن Wا م Uي ن] bالد Wاة Uي Uال]حWم] بZيت Wض UرUأ Wض تZم] إWلUى الUر] ل] Uا̂ثاق Ŵا WيلWب Uي سWوا ف ZرWانف Zم ZكUل UيلWا ق UذWفهل يرضى] 38:التوبة[إ
لWيلc ! أحد بالدنيا بدل/ من الخرة؟ Ûل قWإ Wة UرWي الخWا ف Uي ن] bالد Wاة Uي Uال]ح Zاع Uت Uا م UمU38:التوبة[ف ,[/ ن]: وقال أيضا Uض] ع Wر فUأUع]

ا  Uي ن] bالد Uاة Uي Ûل ال]حWد] إ WرZم] يUل Uا و Uن Wر ك] Wن] ذ Uل̂ى ع Uو Uن] ت Uفهذا سافل الهمة، فما يريد إل الدنيا، ول يعيش إل] 29:النجم[م
ةW : للدنيا، وقال أيضا/ UرWالخ Uا و Uي ن] bالد Zاب Uو Uث Ŵا Uد ن] WعUا ف Uي ن] bالد Uاب Uو Uث Zيد WرZي Uان Uن] ك Uمن كان يريد ثواب: أي] 134:النساء[م

لطلب الغنيمة، فما له يطلب أخس المرين، وأمامه فرصه أن ينال ثواب الدنيا الذي- مثل/-الدنيا كالذي يجاهد 
وهذه إشارة إلى أن يرتفع النسان بهمته، فالذي سيعطيك الدنيا! يريده وثواب الخرة بالخلص ل عز وجل؟

ا: قادر على أن يعطيك الخرة، فاطلب المرين جميعا/، كما قال عز وجل Uي ن] bي الدWا ف UنWا آت Ûبن Uر ZولZق Uن] ي Uم Wال̂ناس Uن WمUف
لق_  Uن] خ Wم Wة UرWي الخWف ZهUا ل Uم Uأي] 200:البقرة[و :Wة UرWي الخWف Uة/ و Uن Uس Uا ح Uي ن] bي الدWا ف UنWا آت Ûبن Uر ZولZق Uن] ي Uم] مZه ن] Wم Uمن نصيب و

 Wال̂نار Uاب Uذ Uا ع UنWق Uة/ و Uن Uس Uإما أن تطلب الدنيا فقط، وهي أخس المطالب، وإما أن: أمامك الخيار: إذا/]. 201:البقرة[ح
فما بالك تقنع بأن تطلب, الدنيا والخرة: تطلب أشرف المطلبين، وهو الخرة فقط، وإما أن تطلب المرين معا/

دU ̂اW: (فهذا هو المقصود من قوله عز وجل! الدنيا فقط وهي أخس هذه الخيارات؟ ن] WعUا ف Uي ن] bالد Uاب Uو Uث Zيد WرZي Uان Uن] ك Uم
Wة UرWالخ Uا و Uي ن] bالد Zاب Uو Uطلب أشرفهما أو طلبهما معا/؟: يعني) ث Cوذم ا عز وجل حرص! فما له يطلب أخسهما؟ هل

اة_ : اليهود على الحياة، ولو كانت ذليلة مهينة فقال عز وجل Uي Uى حUل Uع Wال̂ناس Uص Uر ̂نهZم] أUح] Uد Wج UتUل Uوشنع]96:البقرة[و ،
القرآن الكريم على المشركين الذين يعبدون مع ا آلهة أخرى باعتبار أن الشرك أجلى وأوضح مظاهر خسة
الهمة، فالنسان الذي كرمه ا عز وجل، وآتاه العقل والفطرة، وأرسل له النبياء، وأنزل إليه الكتب، وأراه

اليات في الفاق وفي نفسه، ومع ذلك يعمد إلى صنم نحته بيده فيعبده، ويسجد له ويركع له، ويسأله ويتوسل
إليه يدل على خسة همته، أو تجد أنC ا سبحانه وتعالى أرسل له عبدا/ ليهديه، ويأخذ بيده إلى الجنة، فبدل/ من
ل كما فعل النصارى مع المسيح عليه السلم، فعبدوا النبي الرسول وأعرضوا Uل يعبد المرس Wأن يعبد ا المرس
عن عبادة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلقهم وخلق ذلك الرسول؛ فهذا بل شك من أجل مظاهر خسة الهمة،

نU: وكذلك يقول تعالى. إن ا ثلثة خسيس الهمة دنيئZها: والذي يثلث اللهة ويقول Ŵر م Uا خ ÛنمUأ UكUف Wا̂لWك] ب Wر ن] يZش] Uم Uو
حWيق_  Uان_ س Uك Uي مWف Zال̀ريح WهWي ب Wو ه] Uو] تUأ Zر فZهZ ال̂طي] Uط اءW فUتUخ] U31:الحج[ال̂سم .[/ وقال عز وجل في عابدي المسيح مبينا

فU: خسة همتهم ي] Uر] ك Zانظ Uام Uال̂طع WلنZأ]ك Uا ي Uان Uك cةÙديق Wص Zه bمZأ Uو Zل Zس bالر WهWل ب] Uن] ق Wت] مUل Uد] خUق cول Zس Ûل رWإ Uم Uي ر] Uم Zن يحZ اب] Wس Uا ال]م Uم
 UونZكUف ر] أÛنى يZؤ] Ẑم انظZث Wات Uالي ZمZهUل Z̀ين UبZفقوله]75:المائدة[ن ، ) : Uام Uال̂طع WلنZأ]ك Uا ي Uان Uكانا محتاجين إلى: يعني) ك

الطعام، فهل الله يحتاج إلى الطعام؟ وماذا يلزم من الطعام؟ يلزم من الطعام الخراج، فهل الله يخرج والعياذ
فلو كانت نفوسهم شريفة، ولو كانت عندهم همة لرتقوا عن هذه العقيدة الخسيسة! فكيف يعبدونه إذن؟! بال؟

. ......الدنيئة
 
 
 

علو همة النبياء والمرسلين 
 

أثنى القرآن على أصحاب الهمم العالية، وفي مقدمتهم النبياء والمرسلون، ل سيما أولوا العزم من الرسل،
رU: وعلى رأسهم سيدهم وأشرفهم وخاتمهم محمد صلى ا عليه وآله وسلم، قال سبحانه وتعالى Uب Uا ص Uم Uر] كWب فUاص]



 Wل Zس bالر Uن Wم Wم ز] Uوا ال]عZل ، وقد تجلت همتهم العالية في مثابرتهم وجهدهم ودعوتهم إلى ا عز]35:الحقاف[أZو]
وجل، كما أوضحه ا سبحانه وتعالى في قصص النبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ا

. وسلمه عليهم أجمعين، وعلى سائر النبياء والمرسلين
 
 
 

علو همة أتباع النبياء والمرسلين 
 

أنه قص مواقف أصحاب الهمة العالية من المؤمنين أتباع النبياء والمرسلين، كما في قوله: ومن أساليب القرآن
الWبZونU : تعالى Uم] غ ẐنكWإ Uف ZوهZمZل]ت Uخ Uا د UذWإ Uف Uاب Uال]ب Zم Wه لUي] Uوا عZل Zخ ا اد] Uم Wه لUي] Uع Ẑا Uم Uع افZونU أUن] Uخ Uي Uين Wال̂ذ Uن Wم Wلن Zج Uر UالUالمائدة[ق:

، وكما في قصة مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم إيمانه، ولما سنحت الفرصة لم يكتم إيمانه، بل تحداهم]23
ينU: وكما في قصة حبيب النجار في سورة يس، وكما في قصة داود وجالوت . أجمعين، وصدع بالحق Wال̂ذ UالUق

 Uونbن ZظUأي] 249:البقرة[ي :Uين WرWال̂صاب Uع Uم Ẑا Uو Ŵا Wن ة/ بWإWذ] UيرWث Uة/ ك UئWت] فUبUل Uة_ غUيلWل Uة_ ق UئWن] ف Wم] م Uك Wوا ̂اZلقZم] مẐنهUيوقنون، أ
نW ̂اW : إلى قوله تعالى] 249:البقرة[ م] بWإWذ] ZوهZم UزUهU251:البقرة[ف .[
 
 
 

علو همة أولياء ا الصالحين 
 

أنه عبر عن أولياء ا عز وجل الذين كبرت همتهم بوصف: من أساليب القرآن أيضا/ في مدح علو الهمة
الرجال، وذلك في مواطن البأس والجد والعزيمة والثبات على الطاعة، والقوة في دين ا، وتأتي كلمة الرجال
كثيرا/ في مقام التفخيم والتعظيم، فهناك فرق بين الرجولة وبين الذكورة، فكل رجل ذكر، وليس كل ذكر رجل/،
والذكورة هذه صفة تشريحية توجد في اليهودي والنصراني والمجوسي وعابد النار وعابد الوثن كما توجد في
المسلم، فهي صفة تشريحية، وأما الرجولة فليست لكل الناس، فقد يكون ذكرا/ ول يكون رجل/، ول يستحق أن

ينU : يتشرف بوصف الرجولة، يقول تبارك وتعالى Ŵط̀هرZال]م bبWحZي Ẑا Uوا و Ẑهر UطUت Uن] يUأ Uونbب WحZي cال Uج Wر WيهWالتوبة[ف:
الW : وقال سبحانه وتعالى. ، فانظروا كيف وصفهم أنهم رجال]108 Uالص Ùو و Zد Zال]غWا ب UيهWف ZهUل Z̀بح UسZل* ي cال Uج Wر

 Wاة Uال̂زك Wاء UيتWإ Uو Wال̂صلة WامUقWإ Uو Ŵا Wر ك] Wن] ذ Uع cع ي] Uل ب Uو cة Uار UجWم] ت Wيه Wه[لZت]37-36:النور [/ :وهذا من علو همتهم، وقال أيضا
يل/ Wد ب] Uوا تẐدل Uا ب Uم Uو Zر WظUت ن] Uن] ي Uم] مZه ن] Wم Uو Zه Uب ح] Uى ن UضUن] ق Uم] مZه ن] WمUف Wه لUي] Uع Uوا ̂ا Zد Uاه Uا ع Uوا مZق Uد Uص cال Uج Wر UينWن Wم نU ال]مZؤ] Wم

]. 23:الحزاب[
 
 
 

أمر المؤمنين بالهمة العالية والتنافس في الخيرات 
 

ن]: أمر ا المؤمنين في القرآن الكريم بالهمة العالية، والتنافس في الخيرات فقال عز وجل Wة_ م UرWف غ] Uى مUلWوا إZقWاب Uس
م]  Z̀بك U21:الحديد[ر[/ اتZ: ، فهذا أمر بالمسابقة، وقال أيضا Uو Uا ال̂سم Uه Zض ر] Ûنة_ ع Uج Uم] و Z̀بك Uن] ر Wة_ م UرWف غ] Uى مUلWوا إ Zع Wار Uس Uو

 UينŴتق Zل]مŴدت] ل WعZأ Zض الUر] Uوقال سبحانه]133:آل عمران[و ، :Wات Uر ي] Uوا ال]خZقWب Uت /] 148:البقرة)[فUاس] وا: ، وقال أيضا bرWف Uف
 Wى ̂اUلWوقال] 50:الذاريات[إ : UونZل Wام Uال]ع Wل Uم ع] Uل]ي Uا ف Uذ Uه Wل ث] WمWوقال]61:الصافات[ل ، :Uون ZسWاف Uن Uت Zال]م WسUاف Uن Uت Uي ل] Uف UكWل Uي ذWف Uو

، فهذا التنافس محمود كما ذكرنا، وأما التنافس في الدنيا فهو مذموم ومنهي عنه في قوله صلى]26:المطففين[
اتW : وامتدح ا أولياءه بأنهم) ول تنافسوا: (ا عليه وسلم Uر ي] Uي ال]خWف Uون Zع Wار UسZوا يZان Uوبأنهم] 90:النبياء[ك:

 UونZقWاب Uا س UهUم] ل Zه Uو Wات Uر ي] Uي ال]خWف Uون Zع Wار UسZوقال تعالى]61:المؤمنون[ي ، :Zر ي] Uغ UينWن Wم نU ال]مZؤ] Wم Uون Zد WاعUق ي ال] Wو Uت س] Uل ي
Uين Wد WاعUق لUى ال] Uم] ع Wه WسZنفUأ Uم] و WهWال Uو ينU بWأUم] Wد Wاه UجZال]م Ẑا ÛضلUم] ف Wه WسZنفUأ Uم] و WهWال Uو بWيلW ̂اW بWأUم] Uي سWف Uون Zد Wاه UجZال]م Uو Wر Uي ال̂ضرWل أZو]

ا  يم/ Wظ Uا ع ر/ ينU أUج] Wد WاعUق لUى ال] Uع Uين Wد Wاه UجZال]م Ẑا ÛضلUف Uى وUن س] Zال]ح Ẑا Uد Uع Uو /CلZك Uة/ و Uج Uر Uفمن المعلوم]95:النساء[د ،
ل: ( والبدهي أن القاعد بغير عذر والمجاهد ل يستويان، ولكن ا سبحانه وتعالى نبه بنفي الستواء فقال

ي  WوUت س] U؛ ليذكر المؤمنين بما بينهما من التفاوت العظيم، فيأنف القاعد، ويترفع بنفسه عن النحطاط من)ي
فيهتز للجهاد، ويرغب فيه، ويسعى في ارتفاع! وكيف يرضى بالمنزلة السفلى؟! منزلته، فكيف يرضى بالدون؟



لUمZونU : منزلته، وهذا شبيه بقوله تعالى ع] Uل ي Uين Wال̂ذ Uو UونZمUل ع] Uي Uين Wي ال̂ذ WوUت س] Uل] ي Uه [لZق]ومعلوم أن العالم ل] 9:الزمر
يستوي مع الجاهل، ولكن المقصود من الية أن تتحرك همة الذي ل يعلم حينما يسمع هذه الية، ويسمع أن ا

ات_ : سبحانه وتعالى قال Uج Uر Uد Uل]م Wوا ال]عZوتZأ Uين Wال̂ذ Uم] و Zك ن] Wوا مZن Uآم Uين Wال̂ذ Ẑا WعUف ر] Uفهذا تحفيز للهمم كي]11:المجادلة[ي ،
. تصعد إلى الدرجات العليا

 
 
 

حث النبي صلى ا عليه وسلم أمته على علو الهمة 
 

في السنة الشريفة نصوص كثيرة عن علو همة أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم، وعن تسابقهم إلى
احرص على: (المعالي، كيف ل وقد أوصاهم رسول ا صلى ا عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلة والسلم

وتجد كثيرا/ من الناس من أعراض هبوط الثقة بالنفس، وهبوط الهمة! ؟)ما ينفعك، واستعن بال ول تعجز
ل أستطيع، ول أقدر، فيعتذر ويهرب دائما/ من أن: عندهم، أنك بمجرد أن تبدأ تناقشه، أو تكلفه بشيء يقول لك

يتحمل أي شيء من المسئولية حتى ولو كانت صغيرة، وهذه علمة سيئة، وملمح قبيح من ملمح الشخصية،
فهو ضعف في الثقة بالنفس، وقلة في التقدير لها، وضعف في الهمة، بينما نجد الرسول صلى ا عليه وسلم

فهذا حث للنسان على الحرص حتى تصعد همته) احرص على ما ينفعك، واستعن بال ول تعجز: (هنا يقول
النخلة-إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة : (وقال صلى ا عليه وسلم. إلى تحقيق ما يصبو إليه، أو يكل̂ف به

مع أنه ل يوجد وقت للنسان حتى يغرسها، فالدنيا) فإن استطاع أل يقوم حتى يغرسها فليغرسها-الصغيرة
ستخرب بعد حين، ومع ذلك أرشدنا النبي صلى ا عليه وسلم إلى اغتنام الفرصة إلى أقصى مدى، ول نتفكر

ل،! ومتى تثمر والقيامة على وشك القيام؟! متى أغرسها؟: في المستقبل، بل عش لحظاتك الحاضرة، ول تقل
وثبت عنه صلى ا عليه وآله وسلم أنه كان. وإنما افعل ما تستطيعه فإنك ستثاب عليه، وسينفعك هذا الغرس

أن تتحرك همته دوما/ نحو الرشاد والعمال الصالحة، وكان: ، يعني)وأسألك العزيمة على الرشد: (من دعائه
إن ا تعالى يحب معالي المور، ويكره: (عليه الصلة والسلم يتعوذ بال من العجز والكسل، وقال لصحابه

، ومعالي المور هي الخلق الشرعية، والخصال الدينية، وليست المور الدنيوية؛ لن العلو فيها)سفسافها
وقد طمأن رسول ا صلى ا عليه وسلم أهل الهمة العالية بأن ا عز وجل يمدهم بالمعونة على قدر. نزول

على قدر ما: أي) إن المعونة تأتي من ا للعبد على قدر المئونة: (سمو هممهم، يقول صلى ا عليه وسلم
/- مثل/-يكلفك ا سبحانه وتعالى تأتيك المعونة، فنحن نلحظ الطالب  طوال السنة قد يعجز عن أن يذاكر كتابا

معينا/ بينما نجده في أيام الختبارات حينما يركز همته ويعليها، وتكون القضية قضية مصير، فإنه في ليلة
واحدة يمكن أن يقرأ مجلدا/ كامل/، وينتهي منه، ويحفظه، ويستطيع أن يدخل المتحان ويتفوق فيه؛ لنه استحث

همته، وعلى قدر الهمة تأتيك المعونة من ا سبحانه وتعالى، فإذا أردت أن تنجز عمل/ في يوم أو يومين،
وقد ب̂ين صلى ا. وشرعت في ذلك وحرصت عليه، فإن ا يمدك بالعون على قدر نيتك وهمتك، وهذا مجرب

من: (عليه آله وسلم أن أكمل حالت المؤمن ألC يكون له هم إل الستعداد للخرة، فقال عليه الصلة والسلم
كانت الخرة همه جعل ا غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه، جعل

، وامتدح صلى ا عليه وسلم قوما/ بعلو)ا فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إل ما قدر له
إن. ، فانظر إلى هذا التعبير عن علو الهمة)لو كان اليمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس: (همتهم فقال

عامة نصوص الترغيب والترهيب في الوحيين الشريفين فيها تحريك للهمة؛ لن الهمة هي قوة الرادة، فهذه
النصوص ترمي إلى توليد قوة دافعة تحرك قلب المؤمن، وتوجهه إلى إقامة الطاعات، وتجنب المعاصي
والمخالفات، وإلى بعث الهمة وتحريكها واستحثاثها للتنافس في الخيرات، والمثلة على ذلك أكثر من أن

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الول ثم لم يجدوا إل أن: (يقول عليه الصلة والسلم: فمثل/. تحصر
ولو يعلمون ما في التهجير لستبقوا إليه،- لشدة التنافس: يعني-لستهموا، - يقترعوا عليه: أي-يستهموا عليه 

يقال لصاحب: (ويقول الرسول عليه الصلة والسلم). ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لتوهما ولو حبوا/
، وهذا الحديث كقوله)اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها: القرآن
لUمZونU : تعالى ع] Uل ي Uين Wال̂ذ Uو UونZمUل ع] Uي Uين Wي ال̂ذ WوUت س] Uل] ي Uه [لZق]وهذا ليس خبرا/ فحسب، بل المقصود منه] 9:الزمر

نWينU: الحث على الرتقاء، حتى تقارن بين هؤلء وهؤلء، وهو مثل قوله تعالى Wم نU ال]مZؤ] Wم Uون Zد WاعUق ي ال] Wو Uت س] Uل ي
 Uون Zد Wاه UجZال]م Uو Wر Uي ال̂ضرWل رZ أZو] ي] Uفالمفروض) يقال لصاحب القرآن : ( إلى آخر اليات، كذلك هنا] 95:النساء.. [غ



على المؤمن الذي عنده همة أنه إذا سمع هذا الحديث أن تعلو همته إلى الترقي في الخرة، فيحفظ القرآن
الكريم، ويجتهد في ذلك؛ حتى يتمه، ففي استطاعتك أن تحدد منزلتك من الجنة بهذا الحديث، فكلما اجتهدت في
حفظ القرآن كلما ارتقيت منزلة أعلى عند ا سبحانه وتعالى، فهذا لحديث يبشر حفظة القرآن وحملته القائمين

. بحقه بأعلى المنازل في الخرة، فسوف ترتفع درجتك في الخرة بعدد آيات القرآن التي تحفظها
 
 

التحذير من التباطؤ عن الخيرات 
 

:حذر النبي عليه الصلة والسلم من تعمد التباطؤ عن المسابقة إلى الطاعات فقال صلى ا عليه وآله وسلم
فهذا أمر) احضروا الذكر، وادنوا من المام، فإن الرجل ل يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها(

للنسان أن يقترب من المام في الصلوات، فيحرص دائما/ على أن يكون في الصفوف الول، وإذا تعمد التأخر
فالجزاء من جنس العمل، وحتى لو دخل الجنة فإنه يؤخر في مقابل هذا التأخر الذي كان يتأخره عن إقامة

. ......الصلة
 
 
 

علو الهمة في الدعاء والتحذير من ضد ذلك 
 

/ وعلمنا صلى ا عليه وآله وسلم علو الهمة في الدعاء، فأمرنا أن نسأل ا تعالى من فضله، ول نستعظم شيئا
في قدرة ا وجوده وكرمه، ومن الشياء المؤلمة أن النسان كلما طالع حث الرسول عليه الصلة والسلم
للمة على علو الهمة يتذكر كثيرا/ من مواقف الصوفية، وكيف أنهم يخربون نفوس أتباعهم بتسفيل همتهم،

أنا أستحيي أن أسأل ا: وتظهر منهم أحيانا/ عبارات بشعة جدا/ فيها أشياء تصادم الدين، فهذا أحدهم يقول
فالرسول عليه الصلة والسلم! إلى آخر هذه المقولت المعروفة! الجنة، فأنا قدري أهون من أن أسأل ا الجنة

يحثك على أن تطمع في رحمة ا، وهل الجنة بعملك أم بفضل ا ورحمته؟ إن دخول الجنة إنما يكون بتوفيق
ا سبحانه وتعالى وبرحمته، وحتى الطاعات التي تفعلها، فإنك ل تفعلها إل بقوة ا؛ لنه ل حول ول قوة إل

:عن أم المؤمنين عائشة رضي ا تعالى عنها قالت. بال، فاستمد القوة من ا، واطلب المدد من ا عز وجل
اطمع فيما شئت من رحمة: يعني) إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه: (قال رسول ا صلى ا عليه وسلم

جاء في! ا وفضله، فال سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يغضب من العبد إذا لم يسأله، وهذا شيء عجيب
وا عز وجل أولى-وبعض الشعراء يمدح رجل/ من البشر ). من لم يسأل ا يغضب عليه: (الحديث الصحيح

أنك لم: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبا يعني: فيقول- بهذا الوصف بل شك
تعلمني أن أطلبك إل إذا أنت تريد أن تعطيني، فما دام أنك علمتني السؤال فأنت تريد أن تعطيني، فال سبحانه

وتعالى يعلمك أن تسأله، وأن تتوسل إليه، وأن تكثر من ذلك، وأن تطمع فيما شئت من رحمته وفضله عز
ما كنت معذبي به في الخرة! اللهم: إن ذنوبي تحول دون أن أسأل ا العفو والمغفرة، ول تقل: وجل، فل تقل

فنفس اللسان الذي دعا بهذا البلء يمكنه أن يدعو بالعافية، وا يحب العافية، ولعله يمنC! فاجعله لي في الدنيا
إن الدعاء أسهل شيء يحصل به النسان ما شاء من. عليك بالعافية، فاحذر مظاهر تسفل الهمة في الدعاء

أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من: (مطالب الدنيا والخرة، ولذلك يقول عليه الصلة والسلم
؛ لن الدعاء شيء تنال به أعلى المراتب في الدنيا والخرة، والدعاء كلم، وا عز وجل عطاؤه) بخل بالسلم

كZونZ : كلم، ومنعه كلم كما قال عز وجل UيUن] فZك ZهUل UولZق Uن] يUا أ ئ/ ي] Uش Uاد UرUا أ UذWإ Zه Zر ا أUم] ÛنمWفكيف تقصر في]82:يس[إ ،
فل شك أن أعجز الناس من كان جالسا/،! الدعاء الذي هو سبب حصولك على كل المطالب التي قد تصبو إليها؟

مستريحا/، ومع ذلك ل يستوعب شروط الدعاء من الخلص والخبات والتذلل ل، ولو استوعبها فإن ا
).إن ا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا/: (يعطيه، كما قال صلى ا عليه وسلم

ل تسألنC بZن̂ي آدم حاجــة وسل الذي أبوابه ل تحجب ا يغضب إن تركت سؤاله وبZنUيC آدم حين: يقول الشاعر
يسأل يغضب فابن آدم إذا سألته يغضب منك، ويتغير، ويتنمر، ويضجر منك، وأما ا سبحانه وتعالى فيغضب

علو الهمة في الدعاء، يقول: منك إذا لم تسأله، فهذا سبب من السباب العظيمة جدا/ في كسب الخيرات، وهو
:وعن العرباض رضي ا عنه قال). إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه عز وجل: (عليه الصلة والسلم



لبابها: أي) إذا سألتم ا تعالى فاسألوه الفردوس؛ فإنه سر الجنة: (قال رسول ا صلى ا عليه وسلم
فهذا ل شك أنه درس وإرشاد؛ لكي تعلو الهمة ول تتخاذل، ول تقول كما. وخلصتها، وأفضل موضع فيها

كونك ل تستحقها هذا أمر ل خلف: أنا صاحب ذنوب، ول أستحق الجنة، فإنCا نقول له: يقول بعض الصوفية
وفي. فيه، فكلنا ل يستحقها، لكن إذا كنت تسأل كريما/ فاطمع في رحمته، وتذلل له، وقد وعد بأن يعطي

إذا سألتم ا فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر: (الحديث
وأنكر صلى ا عليه وسلم على من خالف هذا الهدي، وتضاءلت همته، وتواضعت طموحاته،). أنهار الجنة

أن رسول ا صلى ا عليه وسلم عاد رجل/ من النصار قد خفت فصار مثل: (فعن أنس رضي ا عنه
صار جلدا/ على عظم، فقال له رسول ا: كما نقول الن: سكن وسكت من الضعف، يعني: أي) خفت) (الفرخ

ما كنت معاقبي به في! اللهم: نعم، كنت أقول: هل كنت تدعو بشيء تسأل ا إياه؟ قال: (صلى ا عليه وسلم
ل تطيقه أو ل تستطيعه، أفل! سبحان ا: الخرة فعجله لي في الدنيا، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم

وعن أبي هريرة). فدعا ا له فشفاه: آتنا في الدنيا حسنة، وفي الخرة حسنة، وقنا عذاب النار، قال! اللهم: قلت
أل تسألني من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك؟: أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال له: (رضي ا عنه

فانظر إلى همة أبي هريرة رضي ا تعالى عنه، حافظ السنة، وراوية) أسألك أن تعلمني مما علمك ا: فقلت
̂م في أمر الغنائم، ول الطعام، ول الدنيا، ول كان عنده وقت أصل/ حتى Uالسلم، فلم يكن عنده رغبة ول ه

أناسا/ عاطلين عن- كما يتصور بعض الناس-يسعى لكسب الرزق، فقد كان من أهل الصفة، وأهل الصفة ليسوا 
̂فة التي كانت في المسجد النبوي، bالعمل، بل كانوا مجندين تحت أمر الرسول عليه الصلة والسلم في الص
ومكانها معروف إلى الن، فهم كانوا جنودا/ محبوسين في سبيل ا، حتى إذا أتت مهمة كلفهم الرسول عليه

الصلة والسلم بالقيام بها، فكان يرسل بعضهم كي يعلم الناس القرآن أو يعلمهم أمور الدين، ويرسل مجموعة
وا: في سرية للجهاد، أو للغزو وغير ذلك، فهم كانوا جنود رسول ا عليه السلم، قال ا Zر Wص ينU أZح] Wال̂ذ Wاء UرUقZلفWل

 Ŵا WيلWب Uي سWأي]273:البقرة[ف : Wض ا فWي الUر] ب/ ر] Uض Uون Zيع WطUت س] Uفلم يكن] 273:البقرة[حبسوا في سبيل ا ل ي
أل تسألني من هذه الغنائم: (عندهم وقت لذلك، بل هم متفرغون لخدمة الدين، فيقول له عليه الصلة والسلم

فنزعت نمرة على ظهري، فبسطتها بيني: أسألك أن تعلمني مما علمك ا، قال: فقلت! التي يسألني أصحابك؟
يدب عليها، فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه- ولعلها النمل ولكن تصحفت-وبينه حتى أني أنظر إلى القمل 

).فأصبحت ل أسقط حرفا/ مما حدثني- ضم هذه الكساء أو الثوب إلى صدرك: يعني-اجمعها ف̂صرها إليك : قال
عليك بـأبي هريرة ،: (ويروى أنه جاء رجل إلى زيد بن ثابت فرضي ا عنه فسأله عن شيء، فقال له زيد 

فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلن في المسجد ذات يوم ندعو ا تعالى ونذكره إذ خرج علينا النبي صلى ا عليه
فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة ،: عودوا للذي كنتم فيه، قال زيد : وسلم حتى جلس إلينا، فسكتنا فقال

إني أسألك ما سألك! اللهم: وجعل رسول ا صلى ا عليه وسلم يؤمن على دعائنا، ثم دعا أبو هريرة فقال
ونحن! يا رسول ا: آمين، فقلنا: صاحبي هذان، وأسألك علما/ ل ينسى، فقال الرسول صلى ا عليه وسلم

وعن ابن عباس رضي ا. رضي ا تعالى عنه)سبقكم به الغلم الدوسي: نسأل ا تعالى علما/ ل ينسى ، فقال
عرضت علي المم، فرأيت النبي ومعه الرجل،: أن رسول ا صلى ا عليه وسلم خرج يوما/ فقال: (عنهما

فرأيت- لم يستجب له أحد من قومه: يعني-والنبي ومعه الرجلن، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد 
انظر، فرأيت سوادا/: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: سوادا/ عظيما/ سد الفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل

هؤلء أمتك، ومع هؤلء: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا/ عظيما/ سد الفق، فقيل: عظيما/ سد الفق، فقيل لي
سبعون ألفا/ يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين ل يتطيرون، ول يسترقون، ول يكتوون، وعلى ربهم

ثم قام! اللهم اجعله منهم: ادع ا أن يجعلني منهم، قال: يتوكلون، فقام عكاشة بن محصن رضي ا عنه فقال
فهكذا كانوا رضي ا تعالى عنهم ل تلوح). سبقك بها عكاشة: ادع ا أن يجعلني منهم، فقال: رجل آخر فقال

منقبة أخروية، ول فضيلة دينية إل صعدوا إليها، واستشرفوا لها، وتنافسوا فيها، فقد ذكرنا أن عالي الهمة ل
سافل: يسمع بفضيلة إل حثC نفسه إلى أن ينالها مهما كانت، وأما فاتر الهمة فليس عنده تقدير لنفسه، ول نقول

إن: (إذا سمع قول الرسول عليه السلم: الهمة؛ فقد يكون ضعيف الهمة إلى حد ما، فل ترقى همته لهذا، فمثل/
، فعالي الهمة تتحرك همته إلى أن يكون هو)ا يبعث لهذه المة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

ل، أنا مسكين، وأنا جاهل، وأنا عاجز، لذلك بالهمة يZف̂رق بين: هذا المجدد، أما الخر الذي تتواضع همته فيقول
لعطين الراية غدا/: (ثبت في الصحاح وغيرها أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قال يوم خيبر. شخص وآخر

رجل/ يحب ا ورسوله، ويحبه ا ورسوله، ليس بفرار، يفتح ا على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم
:وقع الناس في دوكة، إذا وقعوا في خوض واختلط، قال: يخوضون فيمن يدفعها إليه، يقال: يعني) يعطاها



وهو ل يريد الرئاسة، لكنه) ما أحببت المارة إل يومئذ_: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، حتى قال عمر (
وعن ربيعة بن كعب رضي). فلما أصبح أعطاها عليا/ ، ففتح ا على يديه(، )ويحبه ا ورسوله: (يريد كلمة

كنت أخدم النبي صلى ا عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول ا صلى ا: (ا عنه قال
سبحان ا، سبحا: عليه وسلم فبت عنده، فل أزال أسمعه يقول

 
 

علو همة السلف في التسابق في الطاعات
 

ومن تسابقهم في الطاعات الذي يعكس علو هممهم رضي ا تعالى عنهم ما رواه عبد ا بن عمر رضي ا
قل كما: إن المؤذنين يفضلونا، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم! يا رسول ا: (عنهما أن رجل/ قال

أن فقراء المهجرين أتوا: (ومن ذلك أيضا/ ما رواه أبو هريرة رضي ا عنه). يقولون، فإذا انتهيت فسل تعط
بالدرجات العلى،- المال الكثير: جمع دثر، وهو-قد ذهب أهل الدثور : رسول ا صلى ا عليه وسلم فقالوا

يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ول نتصدق،: وما ذاك؟ قالوا: والنعيم المقيم، فقال
أفل أعلمكم شيئا/ تدركون به من سبقكم، وتسبقون من: ويعتقون ول نعتق، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم

تسبحون وتكبرون: قال! بلى يا رسول ا: بعدكم، ول يكون أحد أفضل منكم إل من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول ا صلى ا: وتحمدون دبر كل صلة ثلثا/ وثلثين مرة، قال أبو صالح 

ذلك: سمع إخواننا أهل الموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول ا صلى ا عليه وسلم: عليه وسلم فقالوا
أن رسول ا صلى ا عليه وسلم لما: (ويروى عن سليمان بن بلل رضي ا عنه). فضل ا يؤتيه من يشاء

خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا/ الخروج معه، فذكر ذلك للنبي صلى ا عليه وسلم، فأمر أن
إنه ل بد لحدنا أن يقيم فأقم مع: يخرج أحدهما، فاستهما، فقال خيثمة بن الحارث لبنه سعد رضي ا عنهما

لو كان غير الجنة لثرتك به، إني أرجو الشهادة في وجهي هذا، فاستهما فخرج سهم سعد ،: نسائك، فقال سعد 
فهذا تسابق في أمور الخرة). فخرج مع رسول ا صلى ا عليه وسلم إلى بدر فقتله عمرو بن عبد ود

وتنافس فيها؛ ولذلك ل إيثار في أمور الخرة كما ترون هنا، وهذا على أحد أقوال العلماء، فمن قلة الفقه أن
م أنت، فهذا قلة فقه، فالمفروض أنك: وتقول لخيك- مثل/-تكون لك فرصة في أن تصلي في الصف المقدم  Cتقد

أنت تسابقه، وتحتل المكان قبله، فقد كان الصحابة رضي ا عنهم إذا أقيمت الصلة يتبادرون ويتسابقون إلى
تقدم أنت قبلي،: الصف الول، وأيضا/ إذا كانت النوبة لطالب أن يسمع على شيخ القرآن مثل/، فل يقول لخيه

بل يتنافس ويتسابق ويكون المقدم في أعمال الخرة، كما كان الصحابة يتنافسون في أمور الخرة، وأما في
. ......الدنيا فيلقيها في نحر من يطلبها

 
 

أهمية التحلي بكبر الهمة
 

إنC من سجايا السلم ومحاسنه التحلي بكبر الهمة، وهذه العبارة ذكرها فضيلة الشيخ بكر بن عبد ا أبو زيد
خيرا/ غير- بإذن ا-من سجايا السلم التحلي بكبر الهمة، فكبر الهمة يجلب لك : في حلية طالب العلم فقال

مجذوذ، ويجري في عروقك دم الشهادة، والركض في ميدان العلم والعمل، فل تZرى واقفا/ إل على أبواب
الفضائل، ول باسطا/ يديك إل لمهمات المور، فإن ا يحب معالي المور، ويكره سفاسفها، إن التحلي بكبر

الهمة يطرد منك سفاسف المال والعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة، فارسم لنفسك
كبر الهمة، ول تنفلت منها، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلبس حياتك؛ لتكون دائما/ على يقظة من

إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء؛ لما في ذلك من: اغتنامها، منها
لو أن رجل/ افتقد الماء، فيجوز له التيمم في هذه الحال، ولو كان معه مال: يعني. المنة التي تنال من الهمة منال/

وجب عليه أن يشتري به ماء/ ليتوضأ به، أما إذا كان هذا الشخص ل ماء له ول مال، وجاءه رجل آخر عنده
أنا أعطيك ماء/ تتوضأ به هبة مني، ول آخذ منك مال/، فهل يلزمه شرعا/ أن يقبل هذا الماء كي: ماء فقال له

ل يجب عليه أن يقبل الماء؛ لما في ذلك من المنة، وله أن يتيمم: يتوضأ به أم أن له أن يتيمم؟ الشريعة تقول
ومن هذه. تفقأ عين الحكيم: يقول بعض العلماء في مثل هذه المنن: قال. حفاظا/ على تحرره من منة الغير

أنا أعطيك مال/ لتحج به فلو: لو أن رجل/ قال لك: يعني. أن الرجل ل يلزمه الحج ببذل غيره له: المثلة أيضا/



هل يصير: قبل ذلك فل حرج عليه شرعا/ وإن كان على حساب غيره، لكن هل يجب عليه قبول ذلك؟ بمعنى
ل، ل يلزمه ذلك، فالرجل ل يلزمه الحج ببذل غيره له، ول: بذلك مستطيعا/ بحيث تلزمه فريضة الحج؟ الجواب

يقول منصور بن. يصير مستطيعا/ بذلك، سواء كان الباذل قريبا/ أو أجنبيا/، لما في ذلك من المنة التي تلزمه
وقد بايع. أنه يتنزه عن ذلك: يعني. إن الرجل ليسقيني شربة من ماء فكأنه دق ضلعا/ من أضلعي: المعتمر 

الرسول عليه الصلة والسلم بعض الصحابة على أل يسألوا الناس شيئا/، ولقد كان السوط يقع من أحدهم وهو
واعلم أن: (راكب فينزل ويأخذه، ول يطلب من أحد أن يعطيه إياه، وقد قال جبريل للنبي عليه الصلة والسلم

غنيت بل مال عن الناس كلهم إن: ويقول الشاعر) . شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس
وفي الرض منأى للكريم عن: الغنى العالي عن الشيء لبث ويقول الشنفرى وهو شاعر جاهلي من الصعاليك

Cوأستف Zديم مطال الجوع حتى أميته وأصرف عنه الذكر صفحا/ فأذهلZأ Zالذى وفيها لمن خاف القلى متح̂ول
ة ل تقيم بي على الضيم إل ريثما Cولكن نفسا/ حر Zمن الطول امرؤ متط̀ول Cترب الرض كي ل يرى لـه علي

نختم الكلم في هذه المجموعة من المقدمات! أتح̂ولZ فإذا كان هذا قول هذا الشاعر الجاهلي فماذا يقول المسلم؟
بالتنبيه على أن الصحابة رضي ا تعالى عنهم أجمعين هم- قبل أن نخوض في مجالت علو الهمة-الضرورية 

أعلى المم همما/، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم رأس الولياء، وصفوة التقياء، وقدوة المؤمنين،
وأسوة المسلمين، وخير عباد ا بعد النبياء والمرسلين رضي ا تعالى عنهم أجمعين، جمعوا بين العلم بما

جاء به رسول ا صلى ا عليه وسلم، وبين الجهاد بين يديه، شرفهم ا بمشاهدة خاتم أنبيائه صلى ا عليه
وسلم، وصحبته في السراء والضراء، وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل ا عز وجل، حتى صاروا

. ......خيرة الخيرة، وأفضل القرون بشهادة المعصوم صلى ا عليه وسلم
 
 


